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Jeugdtraining Stichting Survival Beltrum (S.S.B.)
Word lid van de jeugdtrainingsgroep van de Stichting Survival Beltrum en leer van ervaren begeleiders
de fijne kneepjes van de survival techniek.

Wat doen we?

Op elke zondagmorgen (vakanties en feestdagen uitgesloten) wordt er een training gegeven vanaf
9.00 uur. De duur van de training zal liggen tussen de 1 en 1,15 uur. De training is bedoeld voor de
jeugdige survival liefhebbers uit Beltrum en omstreken. De leeftijdsgrens ligt tussen de 8 en de 17
jaar.
De locatie voor de training is het trainingsbos aan de Damweg te Beltrum. Hier zijn tal van
hindernissen, zodat de kinderen spelenderwijs ervaring kunnen opdoen met de survival sport. De
hindernissen zijn aan de leeftijdsgroep aangepast.
De training wordt steeds door twee ervaren mensen van de S.S.B. gegeven.

Wat gaat het kosten?
De kosten bedragen € 30,- per jaar.
Verder dienen alle leden van de trainingsgroep lid te worden van de Survival Bond Nederland
(S.B.N.), omdat deze zorg draagt voor de ongevallenverzekering en tevens toezicht houdt op de
aangesloten Stichtingen. De kosten voor het lidmaatschap van de S.B.N. bedragen voor leden van 17
jaar of jonger € 14,- per jaar. Bij het inschrijven voor deze jeugdtraining dient gelijktijdig de aanmelding
voor het lidmaatschap van de S.B.N. te worden ingevuld.
Kijk hiervoor op de website van de S.B.N.: www.survivalbond.nl. Hier kan online aangemeld worden.

Contributie
De contributie van de S.S.B. loopt jaarlijks van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt
daarna automatisch voor 1 jaar verlengd, tenzij u uiterlijk 4 weken voor het einde van het jaar
schriftelijk opzegt bij de S.S.B..

Voornaam :……………………………….

Achternaam: ……………………..…….…..………....…………

Adres :…………………..……………………………………………………………….………………………………………
Postcode :……………………………..….

Woonplaats:…………………………………..….……………......

Telefoonnummer :………….………….
Geslacht :

m/v

Geboortedatum:…………………………………………………….

Bank / Giro (IBAN!) ……………….………………………………………………………………………………………..
Emailadres:.………………………………………………………………………………………..…………………………..
Lidnummer SBN:.………………………. (indien reeds bekend na (online) aanmelding bij de S.B.N.)
Noodnummer(s) van ouder, te bereiken bij calamiteiten: …………………………………………………….

Betaalwijze
Ik machtig de Stichting Survival Beltrum tot wederopzegging voor het incasseren van € 30,- per jaar
voor de contributie. Indien niet akkoord met de afschrijving neem dan contact op met
penningmeester.
I.v.m. inschrijving als jeugdlid dient de ouder of verzorger te tekenen.
Datum: …... - …... - ………..

Handtekening: ………..…………………………………………….

